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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1262/2009 af Sia Funke, nederlandsk statsborger, om indførelse af et 
europæisk identitetsdokument

1. Sammendrag

Andrageren, som er nederlandsk statsborger og altid har betragtet sig selv som EU-borger og 
altid været EU-tilhænger, ønsker at få indført et europæisk identitetsdokument og kan ikke 
forstå, hvorfor man ikke forsøger at opdatere de eksisterende ordninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren klager over de problemer, som nederlandske statsborgere med bopæl i Tyskland 
møder, når de skal forny deres nederlandske identitetsdokumenter. Hun ønsker at få indført et 
europæisk identitetsdokument.

Det fastlægges i artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at 
enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med 
de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive begrænsninger og betingelser findes i 
direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område. 

Med henblik på fremme af den frie bevægelighed forpligter bestemmelserne i artikel 4, stk. 3, 
i direktivet medlemsstaterne til i overensstemmelse med egne love at udstede og forny et id-
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kort eller pas med oplysning om nationalitet til landets egne statsborgere.

Nederlandene opfyldte ovenstående forpligtelse ved vedtagelsen af den nederlandske 
paslovgivning (Paspoortwet), som omhandler udstedelse og fornyelse af nederlandske 
rejsedokumenter. Kommissionen beklager, at det kan være vanskeligt for nederlandske 
statsborgere, som bor i udlandet, at forny disse dokumenter, men det er udelukkende de 
nederlandske myndigheder, som har ansvaret for at forny dokumenterne, og Kommissionen 
har ikke beføjelser til at gribe ind i sådanne sager.

Hvad angår forslaget om et europæisk identitetsdokument, er der ikke mulighed for dette 
ifølge EU's lovgivning. Hvad angår udøvelsen af retten til at færdes og opholde sig frit, 
fremgår det tydeligt af EU-lovgivningen, at et nationalt identitetskort eller et pas skal være 
tilstrækkelig dokumentation for, at ihændehaveren er en EU-borger og derfor er omfattet af 
EU-borgerskabets rettigheder, som f.eks. retten til at færdes og opholde sig frit i EU."


